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ആകാശപ്പച്ച
2022 ഓഗസ്റ്റ് 

ജധീവന്റെ വിെ ജധീവന്റെ വിെ 
sIm-̈ p-am-kn-I-bm-Wv B-Im-i -̧̈ . F-¶mÂ A-XnÂ 
tc-J-s -̧Sp-̄ p-¶ \n-e-]m-Sp-IÄ sN-dp-XÃ. B-Im-i-̧ -

-̈bp-sS hm-b-\-¡mÀ Hm-tcm-cp-̄ cpw A-Xv Iq-Sp-XÂ 
B-fp-IÄ-¡v hm-bn-¡m³I-gn-bp-¶ hn-[-̄ nÂ tkm-
jyÂ- ao-Un-b-b-nÂ sj-bÀ-sN-¿Ww. kp-lr-̄ p-¡Ä-¡n-
S-bnepw Ip-Spw-_mw-K-§Ä-¡n-S-bnepw A§-s\ \-ap-¡v 
]-cn-N-b-ap-Å FÃm-h-cnepw F-̄ n-¡m³ {i-an-¡Ww. Cu 
am-K-kn³ ap-gp-h-\mbn hm-bn-¡m³ I-ãn-̈ v ]-̄ p-an-\n-äv 
a-Xn-bm-hpw. B ]-̄ p-an-\n-än-sâ hn-e Poh-sâ hn-eX-s¶-
bm-Wv F¶ t_m[yw \-ap-¡pïm-h-Ww. FÃm-hÀ¡pw 
kzm-X-{´y-Zn-\m-iw-kIÄ!



ആകാശപ്പച്ച
2022 ഓഗസ്റ്റ് 

െമുക്് ഉണ്ാക്ാൊവില്ല  െമുക്് ഉണ്ാക്ാൊവില്ല  
മെകൾമെകൾ

Hm-K-kv-äv Xp-S-§n-b-t¸mÄ-ap-XÂ \-½Ä a-g-s¡-Sp-Xn-I-fp-sS 
hmÀ-̄ -I-fm-Wv tI-«-Xv. a-e-bp-Å Ø-e-§-fn-se-Ãmw D-cpÄ- 
s]m-«p-¶-Xn-sâ F-®-hpw Xo-{h-X-bpw Iq-Sn. A-Xv ]-ï-s -̄
Xn-s\-¡mÄ F-{X-tbm C-c-«n-bm-Wv. b-YmÀ-Y-̄ nÂ Cu  
Zp-c-́ -§Ä a-\p-jy-\nÀ-an-X-am-Wv. H-̄ n-cn B-h-iy-§Ä-¡m-bn 
\-½Ä a-e-IÄ Xp-c-¶v sIm-ïp-t]m ¶-Xn-sâ _m-¡n-]-{Xw. 

H-cp-]m-Sp-t]À H-cp-an-̈ v Xo-cp-am-\n-̈ mÂ F-{X a-c-§Ä th-
W-sa-¦n-epw \-ap-¡v \-«p-h-fÀ-̄ mw. ]-t¯m A³-]-tXm hÀ-

jw-sIm-ïv A-h h³-a-c-§-fm-hpw. F-¶mÂ a-e-
I-fp-sS Im-cy-̄ nÂ C-X-Ã Øn-Xn. F-{X-t]

À F-{X-Im-ew hn-Nm-cn-̈ m-epw H-cn-¡Â 
C-Sn-̈ n-d-¡p-¶ a-e-IÄ Xn-cn-̈ p-h-bv-¡m-

\m-hn-Ã. H-cp Ip-¶p-t]m-epw {]-Ir-
Xn-bp-sS D-d-t¸m-sS D-ïm-¡m³ 
\-ap-¡m-hn-Ã. a-e-I-fnÂ-\n-¶v Hm-
tcm ]m-d-¡-j-W-hpw Hm-tcm ]n-Sn 
a-®pw F-Sp-¡p-t¼mÄ C-¡m-

cy-§Ä \-½Ä HmÀ-¡-Ww. 
Hm-tcm hÀ-j-hpw hÀ-[n-
¡p-¶ D-cpÄ-s]m-«-enÂ 

X-IÀ-¶p-t]m-Ip-¶-Xm-
h-cp-Xv \-½p-sS hn-I-
k-\-kz-]v-\-§Ä. 

എഡിററ്റാറിയൽ
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ട്റെഫാനിയ റതാമസ്
മൗണ്് കാർമൽ എച്്.എസ്.എസ്. 

റകാട്ടയം

ജധീവറൊക  
കൗതുകങ്ൾ

]n-t¶m-«v ]-d-¡m³- 
I-gn-bp-¶ H-tc-sbm-cp 
]-£n-bm-Wv l-½n-Mv 

t_-Uv!

{[p-h-¡-c-Sn-bp-sS 
sXm-en-bp-sS \n-dw 

I-dp-̧ m-Wv!

]-d-¡m³ I-gn-hp-Å 
H-tc-sbm-cp k-kv-X-\n-

bm-Wv h-ÆmÂ!

കാട്ടിടലക്ാര്ം

]p-dw-tXm-Sn-Ãm-̄  
H-̈ p-IÄ-¡v \m-ev 

aq-¡p-ïv!

\-£-{X-a-Õy-
¯n-\v X-e-t¨m-

dn-Ã!

sN-Åp-IÄ-
¡v A-Xn-sâ 
i-co-c-\o-f-̄ n-
sâ 350 a-S-§v Nm-Sm³- 

I-gn-bpw!
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ആറരാൺ പൂത്ൂർ, ക്ാസ്  7 - ബി
തിരൂർ ടസന്് റതാമസ് എച്്.എസ്.എസ്.

തൃശ്ൂർ

ററാഡ്  
റവറണാ? 
കാെ  
റവണം!

an-I-̈  tdm-Up-IÄ {i-²n-̈ p-t\m-¡n-bmÂ H-cp-Im-cyw t_m-
[y-am-hpw. A-h-bv-¡n-cp-h-i-hpw hr-̄ n-bm-b Im-\-I-fp-ïm-
hpw. tdm-Un-\n-cp-h-i-hp-ap-Å Im-\-I-fp-sS km-¶n-[y-am-Wv 
tdm-Un-sâ D-d-̧ v. Im-\-I-fn-Ãm-sX F-{X ]-Ww sN-e-hm-¡n 
tdm-Uv \nÀ-an-̈ m-epw A-h h-f-sc s]-s«-¶v s]m-«n-s¸m-fn-bm-
dp-ïv. \-½p-sS ho-Sn-\v ap-¶n-ep-Å tdm-Un-sâ Im-\ i-cn-bm-
bn \n-e-\nÀ-t -̄ï-Xv \m-Sn-sâ hn-I-k-\-̄ n-\v B-h-iy-am-Wv. 
A-Xn-\m-bn \-ap-¡v ssI-tImÀ-¡mw. sN-dn-b {i-²-bn-eq-sS 
h-en-b hn-I-k-\-hn-¹-h-am-bn-cn-¡pw \-S-¡p-I. hn-ZymÀ-Yn-I-fm-b 
\-ap-¡pw Cu Ip-ªp-{i-²-bnÂ ]¦p-tNcmw.

റകരളം അറിയാൻ
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2022 ഏപ്രിൽ

ഓ്റെിൻ സിറജാ
റ�ാഭന ഇംഗ്ീഷ് മീഡിയം സ് കൂൾ, 

റകാതമംഗലം, എറണാകുളം

tI-c-f-̄ nÂ Im-W-s -̧Sp-¶ I-dp-̧ p-\n-d-ap-Å 
G-I a-cw-sIm-̄ n-bn-\-am-Wv Im-¡ a-cw-sIm-
¯n. C-h-bp-sS h-b-dpw A-c-̧ -«-bpw sh-Å-\n-d-am-
Wv. B¬-]-£n-bp-sS ap³ s\-än in-J, ao-i-h-c 
F-¶n-h-bv-¡v Np-h-̧ p-\n-d-ap-ïv. s]¬-]-£n-bp-
sS ap³ s\-än-¡v I-dp-̧ p-\n-dw. ao-i-h-c-bn-Ãm-̄  
C-h-bp-sS in-J-bp-sS ]n³-h-i-̄ n-\v am-{X-ta 
Np-h-̧ p-\n-d-ap-Åq. \n-Xy-l-cn-X-h-\-§Ä, AÀ-[-
\n-Xy-l-cn-X-h-\-§Ä, C-e-s]m-gn-bpw Im-Sp-IÄ 
F-¶n-hn-S-§-fnÂ C-h-sb I-ïp-h-cp-¶p. 

കാക് 
മരംന്കാത്ി

White- bellied 
Woodpecker

ചിറകുള്ള ചങ്ാതിമാർ
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ഈ റഫാറട്ടാ കാണാം

ഗൗരി �ങ്കരൻ ബി., ക്ാസ് -12
V.N.S.S.N.ട്ര്റെ് ടസൻട്രൽ സ് കൂൾ 

കണിച്ുകുളങ്ര, ആലപ്ുഴ

ഗ്ധീൻ 
ന്രെസ്റ്റഡ് പല്ലി

{Ko³ s{I-Ì-Uv ]-Ãn F-¶pw A-dn-b-s -̧
Sp-¶ t{_m-t¦m-sk-e {In-ÌÂ (Broncho-
cela christella). Xn-f-§p-¶ ]-̈ -\n-d-am-Wv 
C-h-bv-¡v. C-Xn-\v \n-dw am-äm³ I-gn-hp-ïv. 
`o-j-Wn t\-cn-Sp-t¼mÄ C-cp-ï X-hn-«p-
\n-d-am-Ipw.
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ടെറലന ഉല്ാസ്
ടസന്് റതാമസ് E.M.H.S.S.കുമളി

ഇെുക്ി

അന്തരധീക്ഷത്ിന്െ  അന്തരധീക്ഷത്ിന്െ  
ഭാഗത്രന്ച്ചടിഭാഗത്രന്ച്ചടി

കൃഷിക്ാര്ം

a-®n-tem sh-Å-̄ n-tem \-«p-h-bv-¡m-
sX-bpw h-f-cp-¶ sN-Sn-I-fp-sï-¶v 
A-dn-bm-tam? A-̄ -cw sN-Sn-I-sf 
“F-bÀ ¹mâv-kv“ F-¶v hn-fn-¡pw. 
\n-c-h-[n C-\-̄ n-ep-Å F-bÀ ¹mâp-
I-fp-ïv. F-bÀ ¹mâp-IÄ A-e-¦m-
c-k-ky-am-bm-Wv D-]-tbm-Kn-¡m-dv. 
A-XnÂ {]-[m-\n-bm-Wv ]q-¡p-¶ 
Sn-Ãm³-kn-b (Tillandsia) F-¶ hÀ-Kw. 
C-Xv `m-Kyw sIm-ïp-h-cp-¶ sN-Sn-
bm-sW-¶m-Wv Xm-bv-e³-Uv-Im-cp-sS 
hn-izm-kw. \q-dp-cq-]-ap-XÂ B-bn-
c-¡-W-¡n-\v cq-]-h-sc-bm-Wv Cu 
sN-Sn-bp-sS hn-e. A-I-̄ -f-̄ nÂ 
h-bv-¡m³-]-äp-¶ k-ky-am-Wv. 
A-́ -co-£-̄ nÂ-\n-¶v sh-Å-hpw 
aq-e-I-§-fpw Cu k-ky-§Ä h-en-
s -̈Sp-¡p-sa-¶m-Wv ]-d-b-s -̧Sp-¶-Xv. 
sh-Å-hpw h-f-hpw kv-t{]-sN-bv-Xv 
h-fÀ-̄ p-¶ co-Xn-bp-ap-ïv. 
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അരുന്ധതി എസ്. മറനാജ് 
െി.ഐ.എം. റഗൾസ് ജി.എച്്.എസ്.എസ്. 

റകാഴിറക്ാെ്

A-cp¬- ti-J-dn-sâ 
"Pn-te-_n' F-¶ 

Nn -{X-¯n-se 
h-cn-I-fm-Wv 
C-h. a-®n-

s\-bpw {]-Ir-Xn-sb-
bpw kv-t\-ln-¡p-¶ H-cp I-Ym- 

]m-{X-s -̄bm-Wv Cu Km-\-̄ nÂ Im-Wm³-I-gn-bp-I. a-®n-
em-Wv Po-h³ F-¶ a-l-̄ m-b Im-cyw Cu Km-\w \-s½ 
HmÀ-an-̧ n-¡p-¶p. a-e-bm-fn-bp-sS Kr-lm-Xp-c-Xz-s¯ D-WÀ-
¯p-¶ h-cn-I-fm-Wn-h. a-®pw Ir-jn-bpw F-Ãmw a-\p-jy-\v 
F-{X hn-e-s -̧«-Xm-sW-¶v C-Xv HmÀ-½n-̧ n-¡p-¶p. a-®v Po-h-
sâ D-d-hn-Sw-X-s¶-bm-sW-¶ Xn-cn-̈ -dn-hp-ïv Cu h-cn-I-fnÂ.

ഞാന�ാരു മലയാളി, എന്നും മണ്ിൻ കൂട്ാളി
എങ്നും അതിരുകളില്ാ മതിലുകളില്ാ 
സ ്ന�ഹനതേരാളി
മണ്ാണ ്ജീവൻ മണ്ിലാണ ്ജീവൻ
ന�ാന്ിൻ വിളകൾ നകായ ്നതടുനതോരു 
സ്വർഗനും തീർക്നും ഞാൻ
ഇവിന�ാരു സ്വർഗനും തീർക്നും ഞാൻ

മണ്ിൻ കൂ്ാളിമണ്ിൻ കൂ്ാളി

സിനിമാപാട്ടിടല പ്രകൃതി

ഗാെരചെ: ഈസ്റ്റ് റകാസ്റ്റ് വിജയൻ
സംഗധീതം: ബിജിബാൽ

ഗായകൻ: പി. ജയചന്ദ്രൻ
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െുദ ദിൽഷാദ്, ക്ാസ്  6-സി
ജി.യു.പി.എസ്. കണിയാപുരം

തിരുവനന്തപുരം

ചിറക്  ചിറക്  
വിടർത്ാൻവിടർത്ാൻ

]yq-̧ -bp-sS  
]p-dw-tXm-Sv  
s]m-«n-̈ v  
Nn-{X-i-e-̀ w  
]p-d-̄ p-h-cp-t¼mÄ, 
]-d-¡p-¶-Xn-\p-
ap³-]v A-Xn-sâ  
Nn-d-Ip-IÄ  
hn-SÀ-̄ n D-W-¡pw.  
Nn-d-Ip-IÄ  
th-K-̄ nÂ  
hn-SÀ-̄ n-bn-sÃ-¦nÂ 
A-h  
Np-fn-hp-I-tfm-sS 
D-W-§p-I-bpw  
]n-¶o-Sv  
]q-¼m-ä-bv-¡v  
H-cn-¡-epw ]-d-¡m³-
I-gn-bm-sX-h-cp-I-
bpw sN-¿pw.

ഇത് അതി�യം തടനെ



-
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െരിനന്് ടക.ആർ., ക്ാസ് - 10
ജി.വി.എച്്.എസ്.എസ്. മെിക്ക്

കാസർറകാെ്

Ip-c-§-·m-cp-sS Iq-«-s¯ \n-co-
£n-̈ mÂ A-h ]-c-kv-]-cw t]³-
t\m-¡p-I-bm-sW-¶v tXm-¶pw. 
]-t£, A-h t]³-t\m-¡p-I-b-Ã 
b-YmÀ-Y-̄ nÂ sN-¿p-¶-Xv. tcm-
a-̄ n-\n-S-bnÂ-\n-¶v hm-bn-te-¡v 
sIm-ïp-t]m-Ip-¶-Xv t]³ 
B-h-W-sa-¶p-an-Ã. an-¡-t¸m-gpw 
A-Xv D-W-§n-b sXm-en-bp-sS 
Aw-i-tam a-täm B-bn-cn-¡pw.

ടതറ്റ് �രി

ഇന്തന്താണധീ ഇന്തന്താണധീ 
റൊക്ുനെത് ?റൊക്ുനെത് ?
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ശ്ീയുക്ത പി.
കരിയാെ് നമ്്ാർസ് െയർ -

ടസക്ൻഡറി സ് കൂൾ, കണ്ൂർ

Iq-Sp-¶ P-\-kw-Jy-bpw Ip-d-bp-¶ {]-Ir-Xn-hn-̀ -h-§-fp-ap-Å 
800 tIm-Sn a-\p-jy-cp-sS tem-I-̄ v F-Ãm-h-cp-sS-bpw A-h-
Im-i-§-fpw Xn-c-sª-Sp-̧ p-I-fpw D-d-̧ p-h-cp-̄ n-bpw A-h-
k-c-§Ä {]-tbm-P-\-s -̧Sp-̄ n-bpw kp-Øn-c-̀ m-hn-bn-te-¡v 
ap-t¶-dmw F-¶-Xm-Wv Cu hÀ-j-s¯ P-\-kw-Jym-Zn-\ {]-ta-bw. 
A-\-[n-Ir-X Ip-Sn-tb-ä-§Ä-¡pw ]-cn-Øn-Xn-\m-i-̄ n-\pw 
{]-Ir-Xn-Zp-c-́ -§Ä-¡pw {]-[m-\ Im-c-W-§-fn-sem-¶v A-\n-
b-{´n-X-am-b P-\-kw-Jym-hÀ-[-\-hm-Wv. Ir-jn-̀ q-an-bpw ]mÀ-
¸n-S-ku-I-cy-hpw Zn-\w-{]-Xn A-]-cym-]v-X-am-bn-s¡m-ïn-cn-¡p-
t¼mÄ P-\-§Ä Im-Spw a-e-bpw sh-«n-s -̄fn-̈ v Po-hn-X-amÀ-Kw 
tX-Sp-¶p. P-\-kw-Jym-hn-kv-t^m-S-\w {]-Ir-Xn-hn-̀ -h-§-fp-sS 
A-an-X-am-b Nq-j-W-̄ n-\v Im-c-W-am-Ip-¶p. {]-Ir-Xn-hn-̀ -h-
§Ä ]-cn-an-X-am-sW-¶pw ]p-\-cp-Xv-]m-Zn-̧ n-¡m³-I-gn-bp-¶ 
hn-̀ -h-§Ä-t]m-epw \n-I-̄ m³ th-ï-{X k-a-bw \Â-Ip-¶n-
sÃ-¶p-ap-Å Xn-cn-̈ -dn-hv \-ap-¡p-ïm-tI-ï-Xm-Wv. tZm-j-I-c-
am-b {]-Xym-Lm-X-§Ä Xn-cn-̈ -dn-ªv F-Ãm-h-cpw H-cp-an-̈ p-\n-¶v 
{]-hÀ-̄ n-̈ mÂ am-{X-ta {]-Ir-Xn-hn-̀ -h-§-fp-sS tim-j-Ww 
X-S-bm³-km-[n-¡q.

ആളുകൂടുറ്ാൾ...ആളുകൂടുറ്ാൾ...

റലാകം എങ്ടന
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ടക. ഗറണ�ൻ
മുൻ സീഡ് റകാഓഡിറനറ്റർ

കൂരിയാെ് എ.എം.യു.പി. സ് കൂൾ
മലപ്ുറം

ൊഗെിംഗ  
പുഷ്പം

se-kn-X-tU-kn  
Ip-Spw-_-̄ nÂ-s -̧Sp-¶ Cu C-e- 

s]m-gn-bpw-hr-£-̄ n-sâ P-·-tZ-iw sX-t¡ 
A-ta-cn-¡-bm-Wv. \-½p-sS \m-«n-epw h-f-cm-dpïv. 

Im-b-IÄ-¡v ]o-c-¦n-bp-ï-I-tfm-Sv km-Zr-iy-ap-Å-Xn- 
\mÂ Im-\³-t_mÄ {So (cannonball tree)F-¶pw hn-fn-¡p-
¶p. im-kv-{Xo-b-\m-aw: Couroupita guianensis. X-Sn-bnÂ-\n-¶v 

\o-ïp-\nÂ-¡p-¶ X-ïp-I-fnÂ \n-c-h-[n ]q-¡Ä Im-Wmw. 
B-dv skân-ao-ä-tdm-fw hym-k-ap-Å ]q-hn-\v B-dv C-X-fp-I-fp-
ïv. \-dp-a-W-ap-Å a-t\m-l-c-am-b ]q-¡-fnÂ tX-\n-Ã. F-¦n-
epw ]q-s¼m-Sn ti-J-cn-¡m-\m-bn tX-\o-̈ -I-fpw I-S-¶-ep-I-fp-
sa-̄ m-dp-ïv. C-h-bm-Wv ]-cm-K-W-̄ n-\v k-lm-bn-¡p-¶-Xv. 

tI-{µ-̀ -c-W-{]-tZ-i-am-b ]p-Xp-t -̈cn-bp-sS Hu-tZym-Kn-I- 
]p-jv-]-am-Wn-Xv. Im-b-I-fp-sS k-hn-ti-j-X-bmÂ 

A-e-¦m-c-hr-£-am-bn k-tkym-Zym-\-§-fn-epw  
]p-Wy-hr-£-am-bn I-W-¡m-¡n t£-{X-]-

cn-k-c-§-fn-epw C-h \-«p-h-fÀ-̄ p-
¶p-ïv.  

പൂവറിവ്
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മുെമ്മദ് റിഷാൽ 
ക്ാസ് -7

ജി.യു.പി.എസ്. കമ്ളക്ാെ്, വയനാെ്

വർണച്ിറക്
കവിത 

എന്റെ ഭൂമിഎന്റെ ഭൂമി
X-fn-c-äp ]pÂ-Ip-¶  
\-·-X³ hÀ-j-̄ nÂ 
H-cp \q-dv Po-h³ D-Zn-̈ p-bÀ-¶p
A-XnÂ-\n-¶p-W-cp-¶  
Po-h-\-lÀ-j-§Ä
H-cp \q-dv kz-]v-\-§Ä \Â-In...
C-\n-bpw XpSn-¡p-¶p Po-hnXw
F-s´m-cp kp-µ-cn Fsâ `q-an
C-\n-bpw a-cn-¡m-̄  `q-an Im-Wm³ 
sIm-Xn-tbm-sS Po-hn-Xw B-kz-Zn-¡m³ 
A-f-hn-Ãm A-Xn-cn-Ãm ku-µ-cy-amw 
iym-a kp-µ-c {]-Ir-Xn \o....
C-\n-bpw Xp-S-c-Ww Po-h³, 
Im-̄ v kq-£n-¡-Ww \-½Ä!
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പ്രണവ് വി. ബിറനാഷ്, ക്ാസ് - 4
ആർച്് ബിഷപ്് അട്ടിറപ്റ്റി പബ്ിക് സ് കൂൾ

വെുതല, എറണാകുളം

വർണച്ിറക്

കഥ
കിച്ചുവിന്റെ കിച്ചുവിന്റെ 
ന്വള്ളന്പ്പാക്ംന്വള്ളന്പ്പാക്ം
  a-lm a-Sn-b-\m-Wv In-̈ p. B-tcm-Spw H-cp kv-t\-l-hp-an-Ã. 

A-Ñ-\pw A-½-bpw h-en-b tPm-en-¡m-cm-Wv. A-̧ q-̧ -s\-bpw 
A-½q-½-sb-bpw H-¶pw A-h-\v C-ã-a-Ã. a-®n-epw s]m-Sn-bn-epw 
]-Wn-sb-Sp-¡p-¶ A-h-sc Im-Wp-¶-Xv A-h-\v sh-dp-̧ m-Wv. 
A-h-sâ ho-Sn-t\m-Sv tNÀ-¶v a-t\m-l-c-am-b H-cp ]p-g-bp-ïv.  
]p-g-bnÂ Ip-fn-¡m-t\m A-Xn-sâ ̀ w-Kn Im-Wm-t\m H-¶pw A-h-
\v C-ã-a-Ã. A-½q-½-bpw A-̧ q-̧ -\pw Ir-jn-sN-bv-Xv sIm-ïp-h-
cp-¶-sXm-¶pw A-h³ I-gn-¡n-Ã. A-h-\v C-ãw I-S-bnÂ-\n-¶v 
hm-§p-¶ B-lm-c-am-Wv. ]p-g-¡-c-bnÂ t]m-bn sam-ss_-enÂ 
]-c-Xn-s¡m-ïv A-h³ A-sX-Ãmw Xn-¶pw. th-Ìp-I-sf-Ãmw  
]p-g-bn-te-¡v C-Spw. 
H-cp-Zn-h-kw i-à-am-b a-g s]-¿m³-Xp-S-§n. Ip-d-̈ p-Zn-h-kw 
I-gn-ª-t¸mÄ sh-Åw s]m-§n. A-hÀ A-hn-sS-\n-¶v th-sd-

sbm-cp Ø-e-t -̄¡v t]m-bn. sh-Å-an-d-§n-b-t¸mÄ Xn-cn-
¨p-h-¶p. ho-Sv \n-d-̈ v sN-fn-bpw th-Ìp-I-fpw. H-¶n-

cn-¡m³-t]m-epw Ø-e-an-Ã. ]p-g-bp-sS i-àn 
A-h-\v a-\-Ên-em-bn. A-¶p-ap-XÂ A-h³ 
A-̧ q-̧ -s³-d-bpw A-½q-½-bp-sS-bpw Iq-
sS ]-d-¼nÂ \-S-¡m³-Xp-S-§n.
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